


 

-١- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  إبراهيـم هنـانـو



 

-٢- 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

-٣- 

  
  

 

 
 

 
 

  ماهـر األشرم: إعداد
  بتـول مـاوردي:  ومـرس

  

  
  
  

  
  

  
  

   منشورات الطفل-اهليئة العامة السورية للكتاب 
  م٢٠١٣دمشق  -وزارة الثقافة 



 

-٤- 
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  ةـمقدم

  
  :ونشأته حياته: أوالً

 ختــاريم كفـر  بلـدة    هنـانو  آغــا سـليمان  بـن  إبـراهيم  ولـد 
 ونـشأ . ١٨٦٩ عـام  حلب غربي إدلب حمافظة   حارم بقضاء
 علـى  وتنـشئته  وتعليمـه  تربيته على عملت غنية أسرةٍ كنفِ  

  .الزمن ذلك   التعليم يكون ما أفضل
ــده كــان ــربأ حــدأ آغــا ســليمان وال ــاء ك ــب، أثري ــهووالد حل  ت
  . ختاريم كفر أعيان من الصرما علي احلاج كرمية
 حلـب  إىل انتقـل  ثـم  ختاريم، كفر    االبتدائية دراسته أمتَّ
  . الثانوية دراسته لمكأ حيث
 ،)اسطنبول (األستانة   دراسته متابعة هنانو إبراهيم أراد
 أخــرياً اسـتطاع  إبـراهيم  أن إالَّ سـفره  فكـرة  والـده  رفـض  ورغـم 
  .األستانة   السلطانية باجلامعة يدرس أن
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ــق ــدها التحـــ ــة بعـــ ــة باملدرســـ ــوق امللكيـــ    واإلدارة للحقـــ
ــه مبــا هــافي جوختــر األســتانة، لَ الــوظيفي العمــل دخــول إىل أه 

تنقَّلَ احلكومة عند وبالتايل ،اإلدارية الوظائف من عددٍ   ولِي 
   حيـة للنا مـديراً  بالعمـل  بـدأ . العثمانيـة  املـدن  مـن  عـددٍ  بني

ين ثم سنوات، لثالث اسطنبول ضواحي إحدى مقام قائم ع   
 اهامس بابنة ورزق تزوج حيث سنوات، أربع فيها وبقي أرضروم
 ىلتتـوفَّ  اًطارقـ  مساهأ بولد رزق سنة عشرة اثنيت وبعد نباهت
  .والدهتا من يوماً عشر مخسة بعد زوجته

ــد ــك بع ــين ذل ــق قاضــياً ع ــر   للتحقي ــثالث ختــاريم كف  ل
 ملـدة  حلب إدارة جملس   عضواً احلال به انتهى حتى سنوات
 ســنة حلــب واليــة لــديوان رئيــساً يــصبح أن قبــل ســنوات أربــع
 الـسوري  املـؤمتر    حلب ملدينة ممثال انتخابه متَّ وقد. ١٩١٨
  .١٩١٩ دمشق   انعقد الذي  األول

ــاش ــانو عـ ــت   هنـ فِ وقـ ــع ــةِ ضَـ ــة األمـ ــتبداد العربيـ  واسـ
 نصرهتا أجل من وجهِد هنضتها، على فعمل. بشؤوهنا اخصومه
 مـن  أكـرب  قـضية  إىل وقتـه  وصـرف . هلـا  املـسلوب  احلـق  وإعـادة 
 على تعمل االستعمارية القوى كلَّ فوجد وطنه، إىل نظر. نفسه
  .الغايل وطنه ،سورية الفرنسيون احتلَّ فقد ،تدمريه
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 نـدلعت ا الـيت  السورية الثورات رموز أحد هو هنانو إبراهيم
الـشمال  ثـورة  البطـل  هـذا  قـاد  فقـد  الفرنـسي،  احملتلِّ ضد   
ــرتة  الــيت  الثــورات  أخطــر  مــن تعتــرب  والــيت ) ١٩٢١-١٩١٩ (الف
 متكنـت  عنـدما  الكـربى،  الـسورية  الثـورة  قبـل  االحتالل واجهت
ــة حتريــر مــن ــبالد مشــايل مــن واســعة رقع  حكومــة وإقامــة ال

 الدوليــة افـل باحمل تتـصل  أن حينـها  اسـتطاعت  وطنيـة،  حمليـة 
 مـن  بتحـريض  الثـورة  تلـك  قامت وقد السورية، القضية لشرح

  .دمشق   العربية احلكومة
 سـت كر حيـث  ،كـبري  دور هنـانو  زكيـة  ااهـدة  ألختـه  وكان
ــيت واملبــادئ شــقيقها أهــداف ســبيل   حياهتــا  مــن ناضــل ال
  .العامة الوطنية الثورة على ثروهتا ووقفت أجلها،
ــاح مراحــل  عــرض قبــل  لكــن ــراهيم املناضــل  كف  هنــانو،  إب
 العربــي الــوطن تــاريخ مــن هامــة مرحلــة علــى الــضوء ســنلقي
  .بعدها وما األوىل العاملية احلرب قبل

  . الثورة قبيل سورية   السياسي الوضع - ثانياً
ــت ــة الثـــورة  كانـ ــها الـــيت  العربيـ    حـــسني  الـــشريف  أعلنـ
 ييــدبتأ العثمانيــة، الدولــة علــى١٩١٦ حزيــران ١٠   احلجــاز
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 إضــعاف   مفـصلية  نقطـة  )•(دمــشق   العربيـة  احلركـة  مـن 
 وخباصــــة - واخلالفــــة الـــسلطنة  دولــــة - العثمانيــــة الدولـــة 
ر عندما يـربط  كـان  الذي احلجازي احلديدي اخلط الثوار دم 
 همءوحلفــا العثمــانيني اجلنــود وينقــل املنــورة، باملدينــة دمــشق
 املـصاحل  دونهـد ي حيـث  ،العربيـة  اجلزيـرة  إىل وعتادهم األملان

ــذي الوقـــت و . الربيطانيـــة  يفاوضـــون اإلنكليـــز فيـــه كـــان الـ
ــشريف ــسني الـ ــالن حـ ــورة إلعـ ــه الثـ ــود وإعطائـ ــة الوعـ  الزائفـ

ــع خيططــــون كــــانوا وباخلالفــــة، باالســـتقالل  ــسيني مــ  الفرنــ
   ذلـك  تبلـور  كمـا  بينـهم،  فيمـا  والعـراق  الـشام  بـالد  قتسامال

ــو - ســايكس اتفاقيــة  أحــداث وجــاءت ،١٩١٦ أيــار ١٦   بيك
 إعــالن ذلــك مــن العامليــة، األجــواء تــوتري   لتزيــد ١٩١٧ عــام

 نيــسان    أملانيــا  علــى  احلــرب  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
 تـشرين  (أكتـوبر    روسـيا    البلشفية الثورة وحدوث ،١٩١٧
 وإعـالن  احلـرب  مـن  روسيا خروج إىل تأد اليت ،١٩١٧) األول
 بلفـور  وعـد  إعـالن  ثـم  للعرب، ريةالس بيكو - سايكس اتفاقية

                                                   
ــيت احلركـة  هــي: دمـشق    العربيــة احلركـة  )•( ـنق  ال هــاؤزعما ش   

 العثمـانيني  احلكـام  قبـل  مـن / ١٩١٦ /أيار/ ٦ /  وبريوت دمشق
 ).والرتقي االحتاد مجاعة(
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ــشرين ٢   ــاني تـ ــة ١٩١٧ الثـ ــن بإقامـ ــومي وطـ ــود قـ    لليهـ
 .فلسطني

ــهاء ــع األوىل، العامليــــة احلــــرب وبانتــ ــة تركيــــا وتوقيــ  هدنــ
ــودرس ــع مــ ــاء مــ ــشرين ٣٠   احللفــ ــالء ،١٩٢٠ األول تــ  وجــ
   الـزور  ديربـ  سـورية    معاقلـها  آخـر  عـن  العثمانيـة  القوات
 ٢٧   دمـشق  مـن  انـسحبت  أن بعـد  ،١٩١٨ الثـاني  تشرين ١٢

 وفرنسا بريطانيا بدأت األول، تشرين ٢٥   حلب ومن أيلول،
 األثنــاء هـذه    وتــشكلت بيكـو،  - ســايكس اتفاقيـة  بتطبيـق 
  .له اإلنكليز ودعم فيصل برئاسة دمشق   عربية حكومة
ــد  العربيـــة  الدولـــة  أســـس  العربيـــة  احلكومـــة  وضـــعت  وقـ

 واالقتـــــــصادية اإلداريــــــة  ســــــسات املؤ بإقامتــــــها  احلديثــــــة 
 دمـشق    البدايـة  حمكمـة  سـجالت  واعتمـدت  .واالجتماعيـة 

 تــشرين ١٣٣٧/٧ حمــرم غــرة   العربيـة  الدولــة ابتــداء تـاريخ 
 كمـا  ذلـك،  إثـر  واحـد  بـرقم  القضايا ترقيم وبدأ ،١٩١٨ الثاني

  .السجالت   الرتكية اللغة حمل العربية اللغة استخدمت
 بالتوسـع  فرنـسا  أخـذت  بيكـو  - كسساي التفاقية وتطبيقاً
ــسكري  حلــب  ثــم  الــشمال  باجتــاه  الــسوري  الــساحل  علــى  الع
  فيصل حكومة بني األثناء هذه   تقارب وحدث. وكيليكيا
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ــة  الـــسلطان  حكومـــة  عـــن  املنـــشق  كمـــال،  مـــصطفى  وحكومـ
 يــتأُعط الـيت  فرنـسا،  املـشرتك  العــدو جتـاه  املهزومـة  العثمـاني 
ــسورية كيليكيــا   ،١٩٢٠ آب ١٠   ســـيفر معاهـــدة مبوجـــب الـ
 معظـم  واليونـان  وإيطاليا وفرنسا بريطانيا فيها تقامست كما

 حتــالف اتفاقيـة  عقــد عـن  األنبــاء وحتـدثت . الرتكيــة األراضـي 
 وأشــارت ،١٩١٩ حزيـران  ١٦   كمـال  ومــصطفى فيـصل  بـني 

 للغــة با االتفاقيــة  هــذه  نــص  أوردت الــيت  الربيطانيــة  املــصادر
ــسية ــا إىل الفرنـ ــرية أهنـ ــة، سـ ــا ومزعومـ ــا حـــصلت وأهنـ  عليهـ
. اســتانبول   الداخليــة وزارة   موظــف مــن عميــل بواســطة
 أن إال االتفاقيــة، هــذه صــحة تثبــت مــصادر مــن هنــاك ولــيس
ــذاك األجـــواء ــن كـــل حاجـــة ذلـــك ومـــن عقـــدها، تـــرجح آنـ  مـ
 املـــشرتك العـــدو ضـــد التعـــاون إىل وتركيـــا العربيـــة احلكومـــة
ــس ــني الوفــود وإرســال االتــصال أن كمــا. افرن ــان الطــرفني ب  ك

   حلـب  إىل دمـشق  من سافر فيصل األمري أن وذُكر مستمراً،
 جيـدر  وممـا . العربـي  النـادي    خطابـاً  ألقى حيث حزيران ٩

 كتبــت أهنـا  يـذكر  االتفاقيـة  مــن واألخـري  التاسـع  البنـد  أن ذكـره 
 ،١٩١٩ انحزيـر  ١٦   حلـب    وتبودلتـا  وقعتـا  نسختني على

 مـصطفى  اسم ذلك ويلي الكرك، متصرف بك أسعد بوساطة
  .فيصل الشريف واسم كمال
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  :االحتالل ومقاومة هنانو - ثالثاً

قد األفيـوني  عمـر  إدلـب  مقـام  قـائم  منـزل    اجتماع ع   
 االجتمــاع ضــم. هنـانو  برئاســة١٩١٩ عــام مـن  الثــاني النـصف 
 عـدد  باسـتدعاء  اموقـ  هلـا،  ااورة واملناطق إدلب وجهاء كبار
 أول لتـشكيل  وقـدراهتم  بوطنيتـهم  يثـق  الـذين  قريتـه  أهايل من

 مــن  الوطنيــون  متكــن  حيــث  الــشمالية،  املنطقــة    جمموعــة 
 الــدفاع مجعيـة  اســم عليهـا  أطلقــوا مجعيـة    أنفــسهم تنظـيم 
ــسالح تقـــديم متَّ وقـــد الـــوطين، ــذخرية الـ ــذه والـ  اموعـــة هلـ
 ااهـدين  عدد ارتفعف يداًج ذلك مردود وكان النواة، الثورية
 للنــضال هنــانو إبــراهيم محــاس دفــع وقــد  .أربعــني إىل فيهــا
ــد ــل ضـ ــنيب احملتـ ــب وايل  األجـ ــذاك حلـ ــيد آنـ ــع رشـ  إىل طليـ

 مـن  بإيعـاز  الثـورة،  رقعـة  لتوسـيع  هنانو إبراهيم على االعتماد
 جمموعـة  تـشكيل  علـى  هنانو رأي واستقر  الفيصلية احلكومة
 الـذعر  وإثـارة  الفوضـى  خلـق  علـى  تعمل احلركة، سريعة قليلة
ــذين الفرنــسيني احملــتلني نفــوس      إنطاكيــة مدينــة احتلــوا ال

ــيت ــت والـ ــت كانـ ــيطرة حتـ ــزة سـ ــانو عـ ــراهيم أخ هنـ ــذي إبـ    الـ
   العربيــة احلكومـة  أوامـر  علـى   بنـاء  املدينـة  لتـسليم  اضـطر 
  . سورية
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 ال (الثـورة،  بدايـة  معلنـاً  وأحرقه بيته أثاث جبمع هنانو قام
 الثـوار  بني مسلح صدام أول وكان). مستعمر بلد   أثاثاً أريد

 اســتمر  حيــث  م١٩١٩ أول تــشرين  ٢٣   الفرنــسية  والقــوات 
  . ساعات سبع لقرابة القتال
 مخـسني  ختـاريم  كفر قرية   ااهدين عدد بلغ أن وبعد
ــدأت رجــال ــد حركــة ب ــرى   مماثلــة جتني ــى اــاورة الق  حت
ــبح ــدد أصـ ــدين عـ ــد ٤٠٠ ااهـ ــذه وقامـــت ،جماهـ ــوة هـ  القـ

ــاهلجوم ــة بـــ ــسان ١٩ ليلـــ ــى م١٩٢٠ نيـــ ــارم علـــ ــت حـــ  فهزمـــ
 الرومانيــة  القلعــة  إىل االنــسحاب  علــى  وأجــربهتم  الفرنــسيني 
   دمـشق  سـقوط  حتـى  حماصـرة  القوة هذه وبقيت ااورة،

  . م١٩٢٠ متوز ٢٥
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  غورو وإنذار لسورية الفرنسي التهديد
  

 الكماليــة القــوات مــع دنـة اهل فرنــسا وقّعــت األثنــاء هـذه   
ــة ــار و . ســورية مشــايل   الرتكي  حلــشد  غــتتفر م١٩٢٠ أي
ــيت قواهتــا ــساحلية املنطقــة علــى تتــدفق كانــت ال  والــشمالية ال
 متـوز  ١٤ و  الداخليـة،  سـورية  الحـتالل  استعداداً سورية من
 مــن ســيال مقدمتــه   تــضمن غــورو مــن إنــذاراً فيــصل تلقــى

ــساعدهتا علـــى ربيـــةالع للحكومـــة االهتامــات   وعـــدم الثـــوار مـ
 فيــصل امللــك وعلــى ،الــسوري واملــؤمتر فيــصل ملكيــة شــرعية
 قيـد  بـدون  الفرنسي باالنتداب االعرتاف وهي شروطه، تنفيذ
 وقبـول  اجلـيش،  وتـسريح  اإلجبـاري،  التجنيـد  وإلغاء شرط، أو

ــسية، احلكومــة  تــصدره  الــذي  الــورقي  بالنقــد  التعامــل   الفرنـ
ــسكرية الــسلطة  تــصرف  حتـــت احلديديــة  الــسكة  ووضــع   العـ

ــسية، ــة الفرن ــى الثــائرين  ومعاقب ــسليمهم أو فرنــسا  عل . هلــا  ت
 الـذي  اإلنـذار  لتنفيـذ  أيـام  ١٠ مدة السورية احلكومة وأعطيت

 علـى  ماًمـصم  كـان  غورو ألن ،كامل استسالم طلب مبثابة كان
  . سورية واحتالل دمشق دخول
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 نوايــا  وأدركــوا  الــسوريني،  علــى  شــديداً  نــذار اإل وقــع  كــان 
  . البالد الحتالل سعيها   فرنسا

 الفرنـسية،  التـدابري  بـشدة  وهـاجم  الـسوري  املؤمتر واجتمع
 الـيت  احلكومـة  وهـاجم  غـورو،  إلنـذار  الكامـل  رفـضه عبر عن   و

  . اإلنذار لقبول استعدادات تبدي بدأت
ــت ــة درسـ ــات فيـــصل  حكومـ ــد الـــدفاع  إمكانـ  تالقـــوا  ضـ
ــسية ــدهتا  الفرنـ ــة غـــري فوجـ ــسي، الزحـــف لـــصد كافيـ  الفرنـ
ــرر ــول تفق ــذار قب ــك غــورو وأبلغــت  اإلن  بتــسريح  وقامــت ،ذل
  . اإلجباري التجنيد وإلغاء اجليش

ــذار هنايـــة مـــن يـــومني قبـــل غـــورو أوامـــر صــدرت   إىل اإلنـ
ــسية القـــوات ــيت الفرنـ ــشمال   الكمـــاليني تقاتـــل كانـــت الـ  الـ
 سـورية،  مشـايل  الحـتالل  هالتوجـ ب المـوت  دي اجلنرال بقيادة
مـع  املـسلمية  قـرب  واشـتبكت  حلـب  حنو متوز ٢٢   متفتقد 
ــسالح، حلمــل ســارعوا الــذين األهــايل مــن املتطــوعني قــوات  ال
ــوات نــت متكَّ وقــد ــصار مــن  الفرنــسية  الق  العــدد  لتبــاين  االنت
 أي متـوز  ٢٣ اجلمعـة  يـوم  حلـب  مدينة فرنسا ودخلت ،والعتاد
  .ميسلون معركة من يوم قبل
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  :دمشق واحتالل ميسلون معركة

ــغ عنـــدما  اجلـــيش زحـــف دمـــشق   العربيـــة احلكومـــة بلـ
ــسي ــ يلقـــى أن دون العاصـــمة حنـــو الفرنـ ــسبب مقاومـــة ةأيـ  بـ

 ودعــوة املقاومـة،  األخـرية  اللحظـات    رتقـر  اجلـيش  تـسريح 
ــشعب ــك وأذاع ع،للتطــو  ال ــدعو بيانــاً  املل ــشعب فيــه  ي  لــصد  ال
 عـــن الـــدفاع قـــوات لتجهيـــز العظمـــة يوســـف وســـارع الغــزاة، 
ــسريح، عمليــات وأوقــف دمــشق ــ الت ثالثــة قرابــة لديــه عوجتم 
 ومــن الوطنيـة  واجلمعيــات األحـزاب  أعــضاء مـن  متطـوع  آالف

ــاهري ــشعب مجـ ــتحم الـ ــصد ساملـ ــدوان، لـ ــرج العـ ــف وخـ  يوسـ
 يــوم صــباح  املعركـة  جــرت حيــث ميـسلون  إىل بقواتــه العظمـة 
ــسبت ــاول م،١٩٢٠ متـــوز  ٢٤ الـ ــف اهـــدون ا وحـ  متقـــد  وقـ
ــوات ــسية الق ــة   الفرن ــة غــري معرك  العــدد  حيــث مــن متكافئ
 حـصدت  قـد  العـدو  ومـدافع  طـائرات  أن إال والعتـاد،  والتنظيم
 القــوات  ملتتقــد  شــهيداً  العظمــة  يوســف  وســقط  ااهــدين
  .م١٩٢٠ متوز ٢٥ يوم دمشق حتتلو الفرنسية
 ٢٣ ةاجلمعـ  يـوم  حلـب  مدينة الفرنسي اجليش دخول وبعد
 كفـر  رأسـه  مـسقط  إىل حلـب  من هنانو انسحب. م١٩٢٠ متوز

 ااهـــد مــع  بالتعـــاون الثــورة  تنظــيم  بإعـــادة وبــدأ  ختــاريم، 
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ــد، جنيـــب ــائرين رأي واســـتقر عويـ ــشكيل علـــى الثـ ــة تـ  حكومـ
ــا مدنيـــة ــل أرمنـــاز، مقرهـ ــيم إلـــيهم وأوكـ ــة األمـــور تنظـ  املاليـ

ــصادية  ءوجهــا  يــضم  اجتمــاع  وعقــد واتمــع،  للثــورة  واالقت
 إىل وسـفره  الثـورة،  بـأمور  ملفاحتتـهم  الـشمالية  املنطقة نواحي
ــا ــب كـــي  تركيـ ــها مـــن  يطلـ ــائرين مـــساعدة  حكومتـ  ضـــد  الثـ

  . الفرنسي االستعمار
ــذه    قــــراراً  م١٩٢٠ آب ٣١   غــــورو  أصــــدر  الفــــرتة  هــ
 بتقـسيمها  أوصـاهلا   تقطيـع  طريق عن سورية بتجزئة يقضي
  - العـرب  جبـل   - الالذقية - حلب – دمشق  (دول مخس إىل
  ).اسكندرون لواء

 ليقابل مرعش مدينة إىل م١٩٢٠ آب شهر   هنانو انطلق
 متـد  كـي  اتفاقيـة  معـه  عقـد  حيـث  الرتكـي،  الثـاني  الفيلـق  قائد

 هــذه توقيــع ومت والــذخرية، باألسـلحة  الثــورة الرتكيــة احلكومـة 
  . م١٩٢٠ عام من أيلول ٦   االتفاقية
 الـشمالية  املنـاطق  بتقـسيم  قـام  سورية إىل هنانو عودة بعد
 ألحـد  منطقـة  كـل  وأوكـل  الفرنـسيني،  ملقاومـة  منـاطق  أربع إىل

  : التايل الشكل على ااهدين
  .السعدون يوسف الشيخ بقيادة القصري منطقة -
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  . عويد جنيب بقيادة ختاريم كفر منطقة -
  .حسني احلاج مصطفى بقيادة الزاوية جبل منطقة -
  . البيطار عمر بقيادة صهيون جبل منطقة -

  

   :املستعمر على الثورة وإعالن هنانو

 الثـورة  بـإعالن  هنـانو  قـام  التنظيميـة،  األمـور  استتباب بعد
 حـض  الـشعب  علـى  بيان بإذاعة م١٩٢٠ أيلول شهر أواسط  
 أبــاة يــا األشــاوس ســورية أبنــاء يــا: (فيــه جــاء الثــورة علــى بــه

 وأقـول  ضـمائركم  أستـصرخ  األشـم  اجلبـل  هذا قمة من الضيم
 قبـل  مـن  مهـددة  حمتلـة  اليـوم  أصـبحت  العزيـزة  بالدنـا  إن لكم

ــذين أولئـــك املــستعمرين،   اســـتقاللنا قدســـية علـــى اعتــدوا  الـ
 إىل اجلهــاد إىل الــديار محـاة  ويــا الــوغى أبطـال  فيــا وحرياتنـا 
  ).النضال
 قائـد  العلـي  صـاحل  الـشيخ  مـن  رسـول  وصـل  ذلك ثرإ وعلى

 بــني التعــاون هنــانو علــى عارضــاً الــساحلية اجلبــال   لثــورةا
ــ الثــورتني، بــذلك هنــانو بفرح قــوات تقــوم أن الــرأي واســتقر 
 مـن  كـل  وضـع  لرتسـيخ  الـشغور  جسر باحتالل الشمالية الثورة

  .الثورتني
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  :هنانو معارك: رابعاً

 احملتـــل تــصرف  بعينيــه  يــرى  أن هنــانو  إلبــراهيم  يــرق  مل
ــور   والغاشـــم الغاصـــب ــن وكـــان بلـــده، أمـ ــدم منهاجـــه مـ  عـ
ــرتاف ــدم املنتدبـــة، بالدولـــة االعـ ــرتاف وعـ ــة  بإقامـــة االعـ  دولـ
 ســبعاً هــذا أجــل مــن وخــاض فلــسطني، أرض علــى صــهيونية
 هبزميــة خالهلــا يــصب مل شــهراً عــشرين   معركــة وعــشرين
ــواحي   املعـــارك وكانـــت. واحـــدة ــارم، ةواملعـــر ةمحـــا ضـ  وحـ
ــواحي ــشغور جــسر ون ــد أن طاعواســت  ال ــل يكب  الفرنــسي  احملت
ــثرياً ــشرين شــهر أواخــر   الفادحــة اخلــسائر مــن ك  الثــاني  ت
ــانو تقــدم  فقــد م،١٩٢٠ ــشغور جــسر  باجتــاه  هن   ثــالث  مــع  ال
 منتــصف   احلملــة  وصــلت وعنـدما  ااهــدين، مــن سـرايا 
 تبعـد  الـيت  الـشغارنة  مزرعـة  إىل م١٩٢٠الثاني تشرين ٢٧ ليلة

 فرنـسية  سـرية  وجـود  هلـا   نتبي الشغور جسر عن كم٣ حوايل
 ونظـــــراً الــــسيجري،  مزرعـــــة اةاملــــسم  املقابلـــــة املزرعــــة   

 خطــة  هنــانو  وضــع  املزرعــة  تلــك    الفرنــسيني   الســتحكام 
 الـسعدون  يوسـف  للمجاهـد  فأوعز كماشة، فكي بني لوضعهم

 هــامجهم فيمــا الفرنــسيني وراء ســريته عناصــر مــع يلتــف أن
 دفــع مــا جيــد بــشكل  اخلطــة نفــذت وقــد األمــام، مــن هنــانو

  . األمر هناية   لالستسالم الفرنسيني
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 ،ضـابط  يقـودهم  جنـدياً  ٢٥ مـن  فـصيلة  ااهـدون  وأسـر 
ــال ٥٧ عـــددهم املرتزقـــة مـــن وفــصيلتني  ــإمرة رجـ  ضـــابط، بـ
 بعـد . الـذخرية  مـن  كـبرية  وكميـة  وبغـاالً  رشاشـة  مدافع وغنموا

ــسلمت املعركــة  هــذه   لقتـــا بــدون  الـــشغور جــسر  حاميــة  استـ
 اسـتقبال  األهـايل  فاسـتقبلها  املدينـة  ااهـدين  قوات ودخلت
  .األبطال

  : هنانو بقيادة الفرنسي اجليش على الثوار انتصار
 الفرنـسيني  إىل هنـانو  إبـراهيم  انتـصارات  أخبار وصول مع
ــسيري فقــاموا  األمـــر، كلـــف مهمــا  اســـتعادهتا قــرروا   محلـــة بتـ
ــواء قوامهــا ــدي، ٢٥٠٠ مــن زمعــز ل  ااهــدون مســع وملــا جن
 ٢٩   إدلــب مدينــة   كمينـاً  هلــا نــصبوا احلملـة  هــذه بقـدوم 
 مـع  عويـد  جنيب ااهد اختلط حيث م،١٩٢٠ الثاني تشرين

 علــــى املتفـــرجني  األهـــايل  صـــفوف  بـــني  آخـــرين  جماهـــدين 
 مـا  الرصاص من بوابل أمطروها مرورها انتهاء وفور احلملة،
٦٣ بـسقوط  بتسب  وانـسحب  فرنـسياً،  قتـيال بعـد  اهـدون ا 

  . منهم أربعة استشهاد
  الثــورة وخطـورة  حجــم الفرنـسيون  أدرك إدلــب معركـة  بعـد 

 الثـورة،  مركـز  ضـرب  علـى  مواوصـم  الـشمال،    انـدلعت  ليتا
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 الثــاني تــشرين ٣٠   ودخلوهــا ختــاريم، كفــر حنــو فــانطلقوا
  ومـشارف  اـاورة  القـرى    قتيال ٤٠ فقدوا أن بعد م،١٩٢٠
ــارك تلــك   وســقط سها،نفــ ختــاريم كفــر  شــهداء ثالثــة املع

  .الغربي اجلبل إىل البقية وانسحب
ــر اســتعادوا حتــى بااهــدين الوقــت يطــل مل  ختــاريم كف

ــة ــة مبعرك ــد جنيــب  ااهــد قادهــا  بطولي ــر مــع  عوي  مــن  نف
  : فرق ثالث إىل ااهدين عويد قسم حيث ااهدين

 ظلـت  والبقيـة  اجلنـوب  مـن  وأخـرى  الـشرق  مـن  تـأتي  فرقة
 إشــارة اآلذان رفــع كــان الفجــر بــزوغ وعنــد عويــد، القائــد مــع

ــالق ااهــدون  فباشـــر االنطــالق،  ــذف النــار  إطـ  القنابـــل وقـ
ــسطع الــشمس شــروق كــاد ومــا م،خــيامل علــى اليدويــة  حتــى ي
 ااهــدين عـدد  فـازداد  اـاورة  القــرى مـن  النجـدة  توافـدت 
 تالقـــــوا ااهــــدون  حـــــصر النهايــــة  و  تــــصميمهم،  وزاد

 يبـق  ومل جهـات  ثـالث  من نسبياً منخفضة أرض   الفرنسية
ــسحبت ،الــشمال  مــن  إالَّ منفــذ  هلــا  حــارم  باجتــاه  مشــاالً  فان

ــد مــا تاركــة ــيال ١٣٠ علــى يزي ــوار مــن ســقط فيمــا قت  ١٢ الث
  .شهيداً
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  :السوري الشمال   للثورة أخرى انتصارات

 قائــد المــوت دي اجلنــرال وجـد  ختــاريم، كفــر معركــة بعـد 
 القــضاء إىل يــضطره وضـع    نفــسه العـسكرية  حلــب ةمنطقـ 
ــا الثـــورة علـــى ــ التـــضحيات، بلغـــت مهمـ ــادة محلـــة هفوجـ  بقيـ
 خمفـر  مـن  انطلـق  األول رتلـني  إىل انقسمت ديبيوفر ولونيلالك

 غايـــة وكانــت  اجلنـــوب   إدلــب  مـــن انطلــق  والثـــاني احلمــام 
 مـــن أيــاً  ولكــن  هنــانو  قــوات  حماصــرة  ذلــك  مــن  الفرنــسيني 

ــ مل الــرتلني   يوســـف الـــشيخ لــألول  ىتـــصد إذ مهمتــه،  قحيقـِّ
ــسعدون ــدما ورفاقــه ال ــاز الرتــل حــاول عن  العاصــي هنــر اجتي
 ينومـ  احلديـد،  جـسر  موقع عند الشرقية الضفة إىل للوصول
 الرتــل قــوات أمــا اجتيــازه، مــن نيــتمكَّ أن قبــل كــبرية خبــسائر
ــاني ــطدمت الثــ ــع فاصــ ــدين مــ ــانون ٧   ااهــ    األول كــ
   معهــم اصــطدمت األول كـانون  ٨ و  ســرجة، ركفــ منطقـة 

 الفرنـسيني  صـفوف    كـبرية  خـسائر  إىل ىأد مـا  طلينـا  قريـة 
 جمتمعــة احلملــة قامــت الــرتلني التقــاء وبعــد ضــابطان، منـهم 

 عنيفـة  معركـة  بعـد  إال احتالهلـا  على تقدر فلم منبج مبهامجة
  . القتلى من وعدداً ضابطاً هبا خسرت
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 عـدداً  خـسرت  قد احلملة كانت م١٩٢٠ األول كانون ٢٩  
 مـن  لتنظيمهـا  حلـب  إىل إعادهتـا  اسـتدعى  مـا  القتلى من كبرياً
  . جديد

 القــــوات رتســـي  حلــــب، إىل ديبيـــوفر  محلــــة إعـــادة  بعـــد 
ــسية ــة الفرنـ ــرال بقيـــادة محلـ ــة   غوبـــو اجلنـ ــتال  حماولـ  لـ

 فرقــة مــن مؤلفـاً  احلملــة قــوام وكـان  الــسابقة، احلملــة أخطـاء 
ــها الثــوار تجنــبف معــززة مــشاة  مكــشوفة، منطقــة   مواجهت

ــدوا ــلوب واعتمـ ــة أسـ ــات املباغتـ ــة مبجموعـ ــة قويـ ــدد قليلـ  العـ
 حتــى الــشغور جــسر جتتــاز احلملــة تكــد ومل احلركــة، سـريعة 
 الـسري  معهـا  تـستطع  مل عـصابات  حلرب هدفاً نفسها وجدت

ــرت كيلــو  مـــن أكثــر   أو مفاجئـــة هلجمـــة ضالتعــر  دون واحـــد مـ
  . وبمنص كمني   الوقوع

 علـى  بإمـدادات  موافاتـه  غوبـو  اجلنـرال  طلـب  لـذلك  نتيجة
ــسرعة وجـــه ــسي ،الـ ــة قافلـــة حلـــب   القيـــادة لـــه رتفـ  مؤلفـ
 هـذه  ولكـن  ،االحتياجـات  أنـواع  مبختلف الحمم مجال ٣٦٠من

 بأمحاهلـا  اجلمـال  فغنمـوا  الثـوار  هلـا  كمـن  إذ تـصل،  مل القافلة
  . نفسه غوبو اجلنرال بنا هأنَّ نتبي هلا مرافقاً ضابطاً وقتلوا
ــرال محلــة عــادت م١٩٢١ شــباط ٣ و  ــة غوبــو اجلن  منهك
   الثــوار مــع معركـة  بعــد الـشغور  جــسر طريـق  عــن إدلـب  إىل
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 كـبرياً  عـدداً  فخسرت م١٩٢١ الثاني كانون ٢٨   الرامي قرية
  . ضابطان بينهم القتلى من
 ديبيـــوفر محلــة  عــادت  حتــى  تنتــهي  غوبــو  محلــة  تكــد  مل

 فعلــه مـا  أول وكــان هتا،وعـد  عـددها  اســتكملت أن دبعـ  الثانيـة 
 شـــباط شــهر  أواســط  جبنــوده  كللــي  قريــة  قطــو  أن ديبيــوفر 
 جيـــد مل فلمـــا ااهـــدين، عــن  حبثـــاً القريـــة وفــتش  م١٩٢١
 بعد  هوتوج وأعدمهم، القرية رجال من ٢٧ اعتقل منهم اًأحد
 وقــام وبيوهتــا بيادرهــا فحــرق زردنــا،  قريــة إىل حبملتــه ذلـك 

ــ املــوت حتــى القريــة خمتــار بتعــذيب  علــى يدلــه أن رفــض هألنَّ
  . الثوار تواجد أماكن

ــالت دتــــشد نتيجــــة ــسية، احلمــ ــل الثــــوار قــــام الفرنــ  بنقــ
 حــسني، احلــاج مــصطفى بقيــادة الزاويــة جبــل إىل نــشاطاهتم

اجلبـل  إىل محلـة  الفرنـسية  السلطة رتفسي كتيبـة  مـن  نـة مكو 
   للحملـة  ااهـدون  فكمن ،الثوار على للقضاء معززة مشاة
 مـا  جانـب  كـل  مـن  احلملـة  علـى  وأطبقـوا  األربعـني،  جبل أعايل
املريـر  القتـال  مـن  سـاعات  ثـالث  بعـد  احلملة هزمية إىل ىأد، 

ــرك ــسيون وت ــيال ٧٠ املعركــة  ســاحة   الفرن ــا قت  ســقط  فيم
  .ااهدين من العدد هذا نصف
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 بقيـــــادة اجلنـــــد مــــن  كتيبـــــة حتركــــت  م١٩٢١ آذار ٧ و 
 هلـا  ىفتـصد  دركـوش،  إىل الـشغور  جسر من ندريهآ الكولونيل

 قريــــة قـــرب  الـــسعدون  يوســـف  الـــشيخ  بقيـــادة  ااهـــدون 
ــة، ــوا الدويل ــبرياً عــدداً وقتل ــى أفرادهــا مــن ك ــد رأســهم عل  قائ
 اجلنــرال طـائرة  أتــت والـذي  نفــسه، آندريـه  الكولونيــل احلملـة 
  . حلب إىل جثمانه لنقل خصيصاً الموت دي

ــد ــة قــرب  درعــان  وادي ركــة مع وتع  أهــم  ســرجة  كفــر  قري
ــيت الزاويــة، جبــل اهــدي معركــة  األوىل األيــام   جــرت وال

 عــن يزيــد مـا  ســقوط عـن  وأســفرت م١٩٢١ نيـسان  شــهر مـن 
  .ااهدين من ٦٥ فيها استشهد فيما فرنسياً جندياً ١٢٠

  :الثورة ومفاوضات هنانو - خامساً
 ثــورة  علــى  اءالقــض    صــعوبة  الفرنــسيون  وجــد  أن بعــد 
 قائـد  غوبـو  اجلنـرال  على فوان الكولونيل اقرتح هنانو إبراهيم
ــع مفاوضــات  إجــراء  إدلــب    املرابطــة   الفرنــسية  الفرقــة   مـ
ــانو ــن هنـ ــل مـ ــاء أجـ ــورة، إهنـ ــانع ومل الثـ ــانو ميـ ــراء   هنـ  إجـ

 الـسكان  عـن  الفرنـسيني  قبـضة  ختفيـف  إىل سـعياً  املفاوضات
ــذين احمللـــيني ــانوا الـ ــونيتحم كـ ــسطال لـ ــرب قـ ــن األكـ ــع مـ  القمـ
 ومــــ ي ةـــ حنل ةـقري يـف نيـالطرف نيـب ةـاملقابل تومتَّ ، الفرنسي



 

-٢٩- 

 اجلنـــرال الفرنــسي  اجلانـــب مــن  وحـــضر نيــسان،  ٧ اجلمعــة 
ــو ــوان والكولونيــل  غوب ــب ومــن  ف  الــزعيم  حــضر اآلخــر  اجلان
 اجلنـرال  عـرض  وقد الثورة، زعماء من عدد وبصحبته  هنانو
 رئاســة تــسليمه الفرنــسية لطاتالــس باســم هنــانو علــى غوبــو
 بـشرط  الـشغور  وجـسر  إدلـب و حارم أقضية   حملية حكومة

 هـذا  هنـانو  فـرد  أسـلحتهم  الثـوار  ميـسلِّ  وأن الثورة إهناء يتم أن
ــائال العــــرض ــن إن«: قــ ــات مــ ــة موجبــ ــسوريني نقمــ  علــــى الــ
ــذه إقامــة  االســتعمارية  سياســتكم  أرضــى  فهــل  ،الــدويالت  ه
 إن دويـالت؟  إىل الـبالد  متزيـق  علـى  مـل تع دولة رئاسة لنفسي

ــسيني ــوا الفرنـ ــسورية الـــبالد دخلـ ــن الـ ــة غـــري مـ ــكاهنا رغبـ  سـ
ــسحبوا ــها فلين ــبالد   ولــيعلن خارجهــا، إىل من  إجــراء عــن ال
 هـــادئ جبــو  االنتخابــات  تمتَّــ  مــا  إذا حتــى  ة،حــر  انتخابــات 
ــع ــس واجتمـ ــإن املنتخـــب، الـ ــيكون هنـــانو إبـــراهيم فـ    سـ

 االنتــداب قبــول كانــت ولــو ملقرراتــه،  يرضــخون الــذين طليعـة 
 القـرار  هـذا  باحرتام الفرنسي اجلانب ديتعه أن على الفرنسي
  . »نوعه كان مهما
 كـلُّ  وعـاد  االجتمـاع  ففـشل   هنـانو  بعرض اجلنرال يقبل مل
ــهي هدنـــة علـــى اتفقـــا أن بعـــد مركـــزه إىل القائـــدين مـــن    تنتـ
  انــنيس ٢٠ احــصب   تنتهي اهلدنة دــتك ومل ة،ـساع ٤٨ دـبع
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 ااهـدين،  علـى  حبممهـا  تلقي الطائرات كانت حتى م،١٩٢١
ــة ــدكُّ واملدفعيـــ ــال   معاقلـــــهم  تـــ ــسلَّ ،اجلبـــ  اجلنـــــود  قوتـــ
ــسيو ــل نالفرنـ ــة جبـ ــن الزاويـ ــرقه مـ ــستخدمني شـ  خمتلـــف مـ
ــسحاب إىل الثــوار واضــطر األســلحة، صــنوف ــل مــن االن  اجلب
  . ذهبوا أينما تالحقهم اتوالطائر
ــا ــداً كـــان  الـــذخرية  نقـــص  أن ومبـ  أســـباب  أهـــم  مـــن  واحـ
 إىل عويــد جنيـب  ااهـد  هنـانو  أرســل فقـد  الثـوار،  انـسحاب 

 رســوالً أرســل فيمــا والـذخرية،  األســلحة لتــأمني محــاة منـاطق 
 الوفـاض،  خـايل  عـاد  عويـد  أن إالَّ الغايـة  لـنفس  تركيا إىل آخر
 كميـة  ةأيـ  هنـانو  رسـول  تـسليم  الثـاني  قالفيل قائد رفض فيما
 كانـت  الـيت  الرتكيـة  اخلارجيـة  مـن  أوامـر  على بناء الذخرية من
 ســـحب علــى  لالتفــاق  فرنــسا  مــع  مفاوضــات    دخلــت  قــد 

  . كليكيا من الفرنسية العسكرية القوات

  :فلسطني   عليه القبض ثم األردن شرقي إىل هنانو

ــوار وضــع كــان ــورة خــسرت فقــد حرجــاً أصــبح قــد الث  الث
 أســلحة مـن  الـذخرية  ونفـذت  األبطــال، جماهـديها  مـن  العديـد 
 قريـة  كـل    تالحقهـم  الفرنـسية  القـوات  كانت فيما. املقاتلني
 مجيـع  حـضره  عـام  ملـؤمتر  هنـانو  دعـا  ذلـك  إثـر  علـى . وناحية
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 ميكـن  امـ ع معهـم  وتباحـث  ،لثورةا وضع هلم وشرح الثورة قادة
ــه، ــد فعلـ ــسم وقـ ــدون انقـ ــمآ   ااهـ ــهم ،رائهـ ــن فمنـ  رأى مـ

 شـــن مــن  يتمكنـــوا حتــى  املتامخــة  الرتكيـــة لألراضــي  االجتــاه 
 وكــان الفرصــة، هلــم ســنحت مــاكلَّ املــستعمرين، علــى الغــارات
 الـزعيم  رأى امـ في ،الرأي هذا أنصار من عويد جنيب ااهد

 ا عبــد األمـري  بيـان  مســع أن بعـد  األردن إىل الـذهاب  هنـانو 
ــ   وحتريـــر الفرنــسية  القـــوات حملاربــة  احلجـــاز مــن  قـــدم هوأنَّ

  .سورية

ــق أمــا ااهــدين، مــن مجــع ذلــك   ووافقــه  الثالــث الفري
 العائليـة  مـسؤوليته  تقعـده  نوممـ  الـسن  كبار من معظمه فكان
 إشــارة رهــن يبقـى  أن علــى ،البقــاء فـآثر  والرحيــل الــسفر عـن 
  سـارت  ذلـك  وعلـى  ،وقـت  أي   اجلهاد إىل للعودة الثورة قائد
  .سبيلها إىل فئة لُّك

ــوز ١٢   ــ متـ ــانو هتوجـ ــه هنـ ــرق إىل ورفاقـ ــن األردن شـ  عـ
ــق ــة طريـ ــشام باديـ ــهم الـ ــواتعر لكنـ ــد ضـ ــن للعديـ ــب مـ  املتاعـ
 محـاة  مدينـة  مـن  بـالقرب  كـبرية  معركـة  جـرت  حيث. واملعارك

ــ  ســـسر معركــــة يتم ــني احلـــصان  مكــ ــسيني الثــــوار بــ  والفرنــ
ــسية لقــواتا وكانــت الثــوار، مــن  العديــد فيهــا استــشهد  الفرن
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  هنــانو  وصــل . وحماكمتــه  اًحيــ  هنــانو  إبــراهيم  ألســر  تــسعى 
ــها العــرب جبــل  إىل وحــده ــ ومن ــ إىل املغــادرة مــن نمتكَّ ان،عم 
ــ مل إذ األردن،   هبنــانو  كـــثرياً املقـــام يطــل  ومل األمـــري بيرحـ 
ــساعدته ا عبـــد ــ مبـ ــسطني إىل هفتوجـ  قبـــضت وهنـــاك. فلـ
  .للفرنسيني متهوسلَّ القدس   الربيطانية السلطات عليه

  : هنانو حماكمة - سادساً
 خـرباً  الـسورية  اجلرائـد  نـشرت  م١٩٢١ متوز شهر أوائل  
 ولبنـان  سـورية    الـسامي  ضاملفـو  بـني  عقـد  اتفاقـاً  أن مفاده
   اـرمني  تبادل بشأن فلسطني   نكليزياإل وضاملفَّ وبني
 حتـى  االتفـاق  هـذا  ىعلـ  أيـام  بضعة متضِ ومل البلدين، من كل

ــسطني   الربيطانيــة الــسلطة بــأن نفــسها اجلرائــد أذاعــت  فل
ــسلطة إىل وســــلمته هنـــانو  إبــــراهيم علـــى  القــــبض ألقـــت   الــ

  . الفرنسية
 مــن هربــاً الفلــسطينية األراضــي إىل جلــأ قــد هنــانو وكــان
  .مكان كل   واألرصاد العيون عليه بثوا الذين الفرنسيني
 أن املدينــة  أرجــاء    شــاع  م١٩٢١ آب شــهر  منتــصف  و 

ــسجن وأُودع موقوفـــــاً حلــــب  إىل وصـــــل هنـــــانو إبــــراهيم   الـــ
ــان العــسكري، ــسجن وك ــذ ال ـــ املعــروف اخلــان   يومئ  خــان(ب



 

-٣٤- 

ــتانبول ــد). اسـ ــرض لقـ ــراهيم  علـــى عـ ــانو إبـ ــثري هنـ ــن الكـ  مـ
 أن بالـه ب وخطـر  أمـره    فاحتـار  عنـه،  يـدافعوا  لكـي  نياحملام

  العـسكري  بـشرفه  الفرنـسي  العـسكري  العـام  النائـب  يـستحلف 
 متـهماً   كـان  لـو  فيمـا  هـو،  خيتـاره  الـذي  احملامي على يدله أن
مثله فتح الختار متهماً كان لو أنه أذنه   فأسر الصقال، ا 
 وكــان  عمــره  مــن  والعــشرين الــسابعة    شــاب  حمــامي  وهــو

  .املبكرة السن هذه   إليه األنظار لفت ناهباً حمامياً
ــع اليـــوم صـــباح   ــهر مـــن والعـــشرين الرابـ  عـــام أيلـــول شـ
ــامي إىل وردت م،١٩٢١ ــشاب احملـ ــذكرة الـ ــب بإمـــضاء تـ  النائـ
 املتــهم مبقابلـة  لـه  يـسمح  هنَّـ أ وفيهـا  الفرنـسي  العـسكري  العـام 

 إىل احملـامي  توجـه  وعنـدها  عنه، وكيال بصفتة هنانو إبراهيم
 هنــانو، إبــراهيم غرفـة  إىل الــسجن مـدير  بــه سـار  ثــم الـسجن 
ــت  أنــت  :هنــانو  سألهفــ  وحــده  فيهــا  وضــع  وقــد  ةصــغري  وكان
 اخرتتـك  لقـد  :فقـال  .نعـم  :احملـامي  فأجابـه  ،ا فتح األستاذ
بي ثقتك لك أشكر :له فقال .عين وكيال .  

 كفاحـه  قـصة  خالهلمـا  قـص  كـاملتني  سـاعتني  بقربه وبقي
 الـشاب  احملـامي  فـشعر  وبالده، أمته سبيل   ونضاله العنيف
 اإلرادة، قـوي  العقيـدة،  صلب النفس، كيز رجل أمام بأنه فوراً
  . شرراً تقذفان وتكادان غريب، بنور تشعان عيناه وكانت
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   :!جمرماً وليس ثورة قائد هنانو
ــ دقيقــة دراســة وبعــد ــتح احملــامي لتوص  نتيجــة إىل ا ف
 عاديـاً،  جمرمـاً  هنـانو  اعتبـار  يـربر  مـا  هنـاك  لـيس  أنه مفادها
  :وهي كثرية ألسباب ياًسياس جمرماً يعد أن ميكن وال

ــانو أن ــام هنـ ــاً بثورتـــه  قـ ــالده، حبريـــة  مطالبـ  واملطالبـــة  بـ
ــة ــد ال باحلري ــل جرمــاً  تع ــاً ب ــه اعرتفــت طبيعيــاً  حق  الــدول  ب
 بـأن  اعرتفـت  نفـسها  الفرنـسية  العـسكرية  السلطة وأن الكربى،
ــه هنــانو ــاً يــشكلون ورجال ــاً، طرف ــا حمارب ــل هنــانو  أن كم  قاب

ــسية ملــةاحل قائــد غوبــو اجلنــرال ــسورية الثــورة ضــد الفرن  ال
 إلجــراء اتفــاقني معــه وعقــد اهلدنـة،  شــروط علــى معــه ليتفـق 

ــق هــدنتني، ــه واتف ــى  مع ــادل  عل ــى لألســرى، تب ــاء أن حت  إلق
ــانو علــــى القــــبض ــسطني    هنــ ــسليمه فلــ ــسلطة إىل وتــ  الــ
  . الدويل القانون قواعد خيالف سورية   الفرنسية
 أو. فلـسطني  إىل هنـانو  تعيـد  أن احملكمـة  علـى  جيب وعليه
ــسورية األراضــي   ســراحه يطلــق  مــن أخــرية حماولــة و . ال

 منـــه يطلـــب غـــورو اجلنــرال  إىل كتابـــاً األخـــري بعـــث احملــامي 
 الـذي  الرتكي للجيش العسكرية الناحية من تابعاً هنانو اعتبار
   مـاجلرائ عن العام بالعفو مشوله وبالتايل بالسالح، ميده كان
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ــسياسية ــيت الــ ــاء ارتكبــــت الــ ــات أثنــ ــسكرية العمليــ ــني العــ  بــ
  . واألتراك الفرنسيني
واعتبـار  احملاكمـة،  متابعـة  علـى  العـسكرية  احملكمـة  تأصر 
 مـن  البـد  وأنـه  سياسـية،  جـرائم  ال عادية جبرائم اًهممتَّ هنانو
  . التحقيقات نتيجة وانتظار الدعوى   السري

 الطبيعــي جمراهــا   جتــري ذلــك عــدب التحقيقــات وظلــت
ــسكري العــام  النائـــب فكـــان أشــهر  ســـتة مــدة  ــستمع العـ  إىل يـ

 يقـدم  احملـامي  وكـان  هنانو، إىل املنسوبة التهم إلثبات الشهود
 حربيـة  بعمليات إال يقم مل هنانو أن ليبين الشهود تلو الشهود
  .احلرب جتيزها

  :هنانو حماكمة   املثرية الفصول
 سـتبدأ  احملاكمة أن احملامي تبلغ ١٩٢٢ ارآذ شهر مطلع  
ــوم    الــسراي  (احلكومــة دار   آذار مــن  عــشر اخلــامس  الي

 فـتح  احملـامي  أبلـغ  أيام بثمانية اجللسة انعقاد وقبل). القدمية
ــات إىل هتــدفان مــدافعتني ســيقدم أنــه العامــة النيابــة ا  إثب
ــالحية عـــدم ــسكرية احملكمـــة صـ  و  هنـــانو، حماكمـــة   العـ
 قانونيـة  عـدم  إىل دفـع  أمام نكون الدفاع هذا احملكمة رد لحا

  . الفرنسية العسكرية السلطة إىل هنانو تسليم



 

-٣٨- 

. للمحاكمــة املعـني  اليــوم وهـو  ١٩٢٢ آذار ١٥ يــوم صـباح   
 الربيــد بنايـة  مـن  املمتــد الطريـق  جـانيب  علــى اجلنـود  اصـطف 
 حمكمـــة قاعـــة فيهـــا الــيت  احلكومـــة دار مـــدخل إىل القدميــة 

ــع تغــــص وقــــد نايــــات،اجل ــان إىل املؤديــــة الطــــرق مجيــ  مكــ
 دار تغــص كمــا الــوطن، أبنــاء مــن األلــوف بعــشرات احملاكمــة
  . ومستمعني وحمامني متحاكمني من باملتفرجني العدل
 بألبـستها  احلاكمـة  اهليئـة  خرجت الثامنة الساعة متام و 
 مـن  مؤلفـة  وكانت ،البيض وكفوفها الالمعة وسيوفها الرمسية
  . أعضاء ةمخس
 القاعـة  سـاد  مقاعـدهم  على العسكريون القضاة جلس وملا
  . رهيب سكوت

  :عنه متألق وطين ودفاع هنانو
 لــيس أمــامكم املاثــل أن« إبــراهيم عــن الــدفاع   جــاء وقــد
 مــن ألن ،)الــشقي اـرم  (العــام النائــب وصـفه  الــذي بالرجـل 
 دون سـامٍ  هـدف  سـبيل    ويعمـل  بالده، حرية  ألجل  يناضل

 حــق، علــى هنَّـ أ ليقينــه وبأموالــه حبياتـه،  التــضحية خيـشى  نأ
 نـاهض  وقـد  املقعـد،  هـذا  علـى  لقىي أن يستحق ال الرجل هذا
ــداب هنــانو ــسي، االنت ــداب وســيناهض الفرن  الربيطــاني، االنت
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 يـضمن  التـام  االسـتقالل  أن العتقـاده  آخـر  أجـنيب  انتداب وكل
 أبنائها شؤون ةبإدار جديرة سورية بأن والقتناعه بالده، سعادة
 تقع أن ذلك معنى فليس األتراك نري من ختلصت وإذا بنفسها،
 األعلـى  املثـل  هـو  الكامـل  سـورية  اسـتقالل  إن. جديد نري حتت
 العثمـانيني،  نـري  حتـت  تقع البالد كانت منذ هنانو توخاه الذي
 انعقـاد  بـدليل  وحـده  يكـن  ومل أمنيتـه،  لتحقيـق  جهد كل وبذل
 أصـواهتم  املـؤمترون  فيه رفع حيث م،١٩١٣ عام باريس مؤمتر
  .»السوري الوطن باستقالل مطالبني القوية

ــسطني، مــن هنــانو إخــراج  قانونيــة عــدم حيــث مــن أمــا  فل
ــذا ــر فهـ ــق األمـ ــاق يتعلـ ــني املعقـــود باالتفـ ــوض بـ ــسامي املفـ  الـ

ــسي ــني الفرنـ ــوض وبـ ــسامي املفـ ــزياإل الـ ــشأن نكليـ ــادل بـ  تبـ
ــد احلقيقــة   وإنــه اــرمني قِ ــسليم خصيــصاً ع  إبــراهيم لت

   اــرمني  تــسليم  إىل الراميــة  املعاهــدات  أن حــني    هنــانو، 
 وصـدق  الفرنـسي  النيابي الس أقرها إذا إال تتم أن جيوز ال

  . اجلمهورية رئيس عليها

 رئيـساً  لـيس  سـورية    الفرنـسي  الـسامي  املفوض كان وملا
ــة ــان وملــا  للجمهوري ــابي الــس  ك ــك يقــر  مل الني  املعاهــدة  تل

  . الدولية الوجهة من قانونية قيمة أية املذكور لالتفاق ليسف
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 إىل دولـة  مـن  يسلم الذي بالشخص متعلقة ثانية جهة ومن
 أمـام  يطعـن  أن   احلـق  كامـل  الـشخص  هلـذا  نإفـ  أخرى دولة

 وعلــى الــدويل، للقــانون وفقــاً تــسليمه قانونيــة بعــدم احملكمــة
ــق أن احملكمــة   وفقـــاً جــرى  قـــد التــسليم  كـــان إذا مــا في تتحقـ
 الدولـة  وبـني  الـشخص  سـلمت  الـيت  الدولة بني املربمة للقوانني
 جيـوز  ال الـسياسيني  اـرمني  تـسليم  إن وأخـرياً  تسلمته، اليت
  . الدويل القانون   عليها املتفق للمبادئ وفقاً

 جليــاً لنــا يتـضح   هنــانو إبــراهيم إىل املنـسوبة  األمــور ومـن 
 بــصلة تمتـُ  ولكنــها اسية،الـسي  اجلــرائم نطـاق  تتجــاوز ال أهنـا 
  . احلروب جتيزها اليت احلربية األعمال إىل وثيقة

ــص ــامي وخلـ ــول إىل  احملـ ــسليم نإ :القـ ــانو تـ ــالف هنـ  خمـ
 باخلطــأ  االعــرتاف  نإو املتبعــة،  والدوليــة  القانونيــة  لألصــول
 كـان  الـذي  الفرنـسي  القـضاء  فيـشر  التـسليم  هذا عن الناجم
 احـرتام  علـى  املبين التشريع حقل   اًبارز قوياً عامال يزال وال

 غرفــة إىل احلاكمـة  اهليئــة دخلـت  ذلـك  وبعــد. اإلنـسان  حقـوق 
ــادت أن لبثـــت ومـــا املـــداوالت ــذه تورد عـ ــة املرافعـــة هـ  بأربعـ
 مــن بنفحــة احملــامي شــعر هنــا ؛أصــوات مخــسة مــن أصــوات
  . الدعوى أساس   الدخول احملكمة رتوقر األمل
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  :وجمرياهتا ةمللمحاك الثانية اجللسة

 االهتـام  الئحة بتالوة بدأت الظهر، بعد ثانية جلسة عقدت
 مـن  أنـواع  سـبعة  هنـانو  إىل فيها زيوع الضبط، كاتب قبل من

 مـــن جرميــة  كــل  عــن  هباســـتجواب الــرئيس  بــدأ  ثــم  اجلــرائم، 
ــسوبة اجلــرائم ــان. إليــه املن ــذكاء بالنباهــة ميتــاز هنــانو وك  وال
 كــثرياً، احملـامي  مهمــة لتسـه  صــفات وهـي  ،واجلــرأة والثقافـة 
 أثنـاء  الـرئيس  لـه  يوجههـا  كـان  الـيت  االهتامات يرد هنانو وراح

ــد اســتجوابه،  األشــقياء  عــصابات مــع  باالشــرتاك اهتامــه  وبع
ــين«: اجلـــرأة مبــلء  هنـــانو أجــاب  محالهتـــم، إدارة ســه وترؤ    إنـ
 مــن  غايتنــا  اأمــ  صــرف،  سياســي  أمرنــا  ألن جمرمــاً  أعــد ال

 وإال والنـهب،  الفتك بقصد تكن مل املقاتلني جمموعات تشكيل
ــت ــذه الجتاحـ ــات هـ ــت الـــبالد  اموعـ ــى وأتـ ــا علـ  فيهـــا،  مـ
ولقاومالشعب ان أفـراد  مـن  مؤلفة إذاً فقواتنا سحقاً، ناقَوسح 
 ولـو  ،فقـط  سياسـي  متـهم  ينإنَّـ  :وقـال  ،»احلق صاحب الشعب
 بـشأن  غوبـو  اجلنـرال  ثلكمممـ  فاوضـين  ملـا  عاديـاً  جمرماً كنت
 أنقـرة  حكومـة  معـي  عقـدت  وملـا  األسـرى،  ومبادلـة  هدنة عقد
ــيت ــون ال ــومتني ألن اتفاقــاً هبــا تعرتف ــسية احلك  والرتكيــة  الفرن
 مل نـا نَّإ ثـم  شـقي،  جمـرم  ملفاوضـة  تتنـازال  أن مـن  وأجلّ أمسى
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 أنـا  :وقـال  أنفـسنا،  عـن  للـدفاع  إال احلربيـة  الوسـائل  إىل نعمد
 بـأنين  وسـأجاهر  جـاهرت  وقد وطين، عن أدافع سياسي ثائر
 لتتنـص  أنـت  إذاً :الـرئيس  لـه  فقـال  .سـفاك  جمرم كل من أتربأ
 االنتـداب  قـاوم  الـذي  الرجـل  إن :هنـانو  فأجابه .املسؤولية من

  . عليه تبعيتها تعود مسؤولية من ليتنص لن الفرنسي
ــ :الـــرئيس  ســــأله عنـــدها  ـ مـن  ؟حتــــارب أن إىل كاضـــطر 
  . نفسي عن أدافع ألن اًمضطر أغدو مهاجأُ عندما :فأجابه
ــاً بقيــت لــو :لــه قــال ــاً آمن  مــا حــدث ملــا منزلــك   مطمئن
ــهاد هــذا :هنــانو فأجابــه .املوقــف هــذا وقفــت وملــا حــدث  اجت
  .اجتهاده على املرء المي وال خاص

 بـسماع  وبـدأت  الثـاني،  اليـوم    أعماهلـا  احملكمة استأنفت
 اسـتغرق  فقـد . الـسبعني  عن يزيد دهمعد وكان اإلثبات شهود

 بـني  عنيـف  جـدال  خالهلـا  حـدث  متواليـة  أيـام  أربعة مساعهم
ــة ــدفاع النيابـ ــد   والـ ــشهادات، تفنيـ ــم الـ ــاء ثـ ــهود دور جـ  شـ
 وسـعد  اجلابري فخري السادة الدفاع شهود بني وكان الدفاع،
ــرمحن عبــد  والــدكتور  اجلــابري، ا  نعمــت  وشــاكر  كيــايل  ال

ــشعباني، ــد الـ ــدرس،ا وأمحـ ــشيخ ملـ ــد والـ ــاب عبـ ــت الوهـ  طلعـ
 راشـد  واألسـتاذ   ميـسر،  الوهـاب  وعبـد  الغـزي،  كامـل  والشيخ
  .وغريهم املرعشي
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 مـن  هنانو إبراهيم به ىيتحلَّ ما تؤيد كلها شهاداهتم وكانت
 دهوجتــر العاليـة  مببادئـه  اإلشــادة إىل وهتـدف  صـادقة،  وطنيـة 
  . امــالت

  :هنانو إعدام يطلب الفرنسي العام النائب
 النائــب مــن الــرئيس طلــب احملاكمــة مــن الــسابع اليــوم و 
ــسي العـــام ــدي أن الفرنـ ــد مطالعتـــه، يبـ ــالث حـــوايل ثفتحـ  ثـ

 سـبعة  هنـانو  إلبـراهيم  كـان  لـو  بقولـه  املطالعـة  وخـتم  ساعات،
ــدد رؤوس ــسبع جرائمــه  بع  الــسبعة،  رؤوســه  إعــدام لطلبــت  ال
 هـذا  امإعـد  أطلـب  أن ويؤسفين واحداً، رأساً إال ميلك ال ولكنه
 حيويـه  اممـ  بالرغم ذلك أطلب لغريه، عربة ليكون فقط الرأس
  . واتزان دراية من هنانو رأس

  :الدفاع حمامي وبراعة الوطنية
 دفاعـه،  إلقـاء   الـدفاع  حمـامي  مـن  احملكمـة  رئيس طلب ملا
 خطـورة  أدرك ألنـه  كيانـه،  هلـا  اهتـز  قويـة  برعشة األخري شعر

ــى امللقــاة  املــسؤولية وعظــم  املوقــف ــك   عاتقــه  عل  اليــوم  ذل
 وإمـا  خمـذوالً،  اخلطـري  موقفـه  مـن  خيـرج  أن إما ألنه املشهود،

 باحلـديث  احملامي بدأ. األمة زعماء أحد حياة وينقذ يفوز أن
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ــهم عــن . فيهــا  دفاعــه ويبــدي هتمــة، هتمــة هلنــانو املوجهــة الت
 وترمـي  ،األشـقياء  مـن  عصابة تشكيل هتمة وأمهها أوهلا وكان
 ورفاقـه  هنـانو  بـني  مت جنائيـاً  اتفاقـاً  هناك أن ىلإ التهمة هذه
ــاً الثـــورة،   ــان هنـــانو أن مبينـ ــورة قائـــداً كـ ــق لثـ ــه اعتنـ  رفاقـ

 األشـخاص  علـى  تعديات ثورة كل عن ينجم أن بد وال مبدأها،
  . واألموال

 النائب قال كما األشقياء من هنانو كان لو احملامي وأضاف
 األسرى، تبادل على معه فقاتُّ وملا هدنتان، معه عقدت ملا العام
رض  وملـا  رجــال لـدى  رهينـة  يبقـى  أن فـوان  الكولونيـل  عليـه  عـ 
 وكـان  هنـانو،  وبـني  غوبو اجلنرال بني املقابلة تتم ريثما  هنانو
 عليـه  عرضـه  مـا  رفض أن مروءته وسعة هنانو أخالق نبل من

  .الفرنسي العسكري بالشرف واثق أنه له قائال فوان الكولونيل
 نبيلـة  وطنيـة  بعاطفـة  مـدفوعاً  بثورتـه  قـام  هنـانو  إن وعليه
ــيت العاطفــة متاثــل ــسا هــزت ال  أقــصاها إىل أقــصاها مــن فرن
 الفرنـسية،  الـبالد  بعـض  م١٩١٤ حرب   أملانيا احتلت حينما
ــأبى  يقـــاتلون  وهبـــوا  الـــوطن،  أرض تـــداس  أن الفرنـــسيون  فـ

 هــذا خــالل مــن فرنــسا خرجــت حتــى الكفــاح   ويستبـسلون 
 ،شـباهبا  مـن  مبليونني تضح أن بعد ظافرة، ةمنتصر النضال
  .دوارس أطالالً الزاهرة مدهنا من كثري أمست أن وبعد
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هــي وإمنــا وأبنائهــا، فرنــسا علــى وقفــاً ستيــل الوطنيــة إن 
 أمـة  كـل  هبـا  تـشعر  النفـوس،  أعماق   متغلغلة طبيعية عاطفة
  . السورية األمة ومنها األرض  أمم من

 حاضـراً،  كان من أمساع على مغاير وقع الكلمات لتلك كان
 التهمـة  عـن  دفاعـه  احملامي أهنى. احلاكمة اهليئة رأسهم وعلى
 عــن املتفرعــة الباقيــة الــست التــهم عــن بالــدفاع تبعــهأو األوىل
 إبـراهيم  أن املاديـة  الوقـائع  حيـث  مـن  وأثبت األساسية، التهمة
ــانو ــداً لــيس  هن ــاً بــل  عــسكرياً،  قائ  هــذه  وأن ،سياســياً  زعيم
 عليهـا  اطلـع  عندما وأنه علمه، بدون حدثت إمنا كلها األعمال

 طيلــة إصــغاءكم لكــم أشــكر :بــالقول دفاعــه وخــتم اســتنكرها
 وأتقــدم واألنـاة،  احللـم  مــن اًكـثري  خالهلـا  أبــديتم سـاعات  أربـع 
 ضـباط  أنكـم  واحـدة  حلظـة  تنـسوا  أن وهـو  أخـري  برجـاء  إليكم

 العــسكرية كمبـزات  نمــ واحـدة  حلظــة دواتتجـر  وأن فرنـسيون، 
ــة، ــودوا وأن األنيقـ ــاالً تعـ ــاديني، رجـ ــد وأن عـ ــسؤولية رواتقـ  املـ
 ضـمائركم  أعماق إىل تغوصوا وأن عاتقكم، على امللقاة الثقيلة
  .قراركم تصدروا ثم

 بـراءة،  قرار إال يكون لن احلال هذه   قراركم إن :وأضاف
 ضـد  الـسياسي  كفاحـه    يـأتِ  مل ألنـه  هنـانو،  ئونسـترب  إنكم
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 اإلبـاء  مـن  بكثري كافح ولكنه العقاب، يستحق عمل بأي فرنسا
  . واإلخالص
ــترب إنكـــم ــة ألن هنـــانو ئونسـ ــست الوطنيـ ــة، ليـ  وألن جرميـ
  . جوفاء باطلة كلمة ليس السوري الوطن

ــذي البلــد ذلــك إىل باالنتمــاء جــديرين تكونــون وبتربئتــه  ال
احلريـة  ومهـا  الفرنـسية،  الثـورة  أعلنتـهما  اللذين املبدأين ىتبن 

  .هنانو إىل احلرية أعيدوا  العدالة فباسم ،والعدالة
ــهاء بعــد ــ املرافعــة انت شــيءٍ قــول يريــد كــان إذا هنــانو ئلس 
 بعـــدالتكم واثــق  ينإنَّــ  :قــائال  احملكمـــة رئــيس  هنــانو  فأجــاب 
 كانـت  وإذا وبـالدي،  بالدكـم  بني القائمة اخلصومة من بالرغم
ــسا ــ فرن ــة ىتتغن ــة باحلري ــشد ةســوري إنفــ والعدال ــة تن  احلري
  . نفسها والعدالة نفسها

  الفرنسية العسكرية للمحكمة النهائي القرار
  : هنانو إبراهيم حبق

 ورفاقـه  دخـل  ثم املرافعة، احملكمة رئيس ختم ذلك كل بعد
 الكــربى، القــضية هــذه   للتــداول املــذاكرة غرفــة إىل القــضاة
ــالن ــرار وإلعـ ــهائي القـ ــاعتني انقـــضاء وبعـــد النـ ــة   سـ   غرفـ
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 لـــتلفظ القــضاء  ةمنــص  إىل احلاكمــة  اهليئــة  عــادت  املــذاكرة، 
 القــــضاة وظـــل  واحـــدة  هنـــضة  املـــستمعون  فنـــهض . حكمهـــا 
ــى مخــي وقــد واقفــني، ــع عل ــة مــن جــو اجلمي  واخلــشوع الرهب
ــار كانـــت ــها األنظـ ــة كلـ ــذي الـــرئيس إىل متجهـ ــتالوة بـــدأ الـ  بـ
  .ال أو نعم بكلمتني هاعن واإلجابة األسئلة
 مـن  عـصابة  بتـشكيل  مـذنب  هنـانو  هـل  األول الـسؤال  وكان
  . والسلب للنهب األشقياء
 حتـى ) ال (بكلمـة  األول السؤال على جييب الرئيس كاد وما
 نــصيب مــن الــرباءة بــأن حاضــراً كــان مــن وكــل احملــامي علــم
  . إليه املنسوبة التهم مجيع من هنانو

 الــرئيس طـرح  فكلمـا . املهيبـة  الـساعة  تلـك    مت مـا  وهـذا 
 صــوتني ضــد أصــوات ثالثـة  بأكثريــة) ال( اجلــواب كــان سـؤاالً 
  . القضاة أصوات من

 احملكمـة  قاعـة  تدو هنـانو،  بـراءة  وأعلن الرئيس انتهى وملا
 وباحـة  العـدل  دار أرجاء   اهلتافات وسرت احلاد، بالتصفيق
ــسراي ــشوارع الـ ــاورة والـ ــرد اـ ــا دةمـ ــدل فليحيـ ــا العـ  فليحيـ
ــساعة كانـــت. هنـــانو ــ الـ ، التاســـعة قاربـــت  دقـ ــساء  وكانـــت مـ

 رقـــد تُ وخارجهـــا  احلكومـــة  دار داخـــل  احملتـــشدة  اجلمـــاهري 
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 قاعـــة مــن  اخلــروج  احملــامي  علـــى رتعــذَّ  وقــد  ،اًألفــ  بــثالثني 
 بـني  املـرور  مـن  نومتكَّـ  الرفـاعي،  رضـا  الشيخ فحمله احملكمة

ــ البـشرية  الكتـل  كــان الـذي  العــام النائـب  إىل وأوصـله  ة،املرتاص 
ــسيارة   ينتظــره ــام ال ــاب أم ــسراي ب ــذهبوا ال  الــسجن  إىل لي
  . احملكمة قرار هنانو ويبلغوا العسكري
ــسية الــسلطة  رأت ــسجن إىل هنـــانو تعيـــد أن الفرنـ  بعـــد الـ
 ألي حتاشـياً  احلكـم  إصـدار  وقبـل  عنـه،  الـدفاع  مرافعـة  انتهاء
  .يقع أن ميكن مفاجئ حادث

 قاخلنــد شــارع ختــرتق العــام النائــب ســيارة أخــذت وبينمــا
اســتانبول خــان حنــو وتتجــه. الفــرج ببــاب لتمــر الــسجن مقــر 

ــسكري ــه وصــلت  قــد  اجلمــاهري كانــت . الع  هتتــف  وراحــت  إلي
 براءتـه  أن سـجنه  داخـل  وهـو  هنانو إبراهيم منها مفهِ هتافات

دعِي أعلنت، قد  الـسجن،  مـدير  غرفـة  إىل هنـانو  إبـراهيم  استُ
براءتـه  قـرار  امياحملـ  وأبلغه وصافحه العام النائب إليه مفتقد 
  .الفور على سراحه وأطلق
 ذات عربـة  السجن باب على وحماميه هنانو بانتظار كان و

 كالـسيل  اجلمـاهري  قتتـدفَّ  حتـى  يركباهنـا  كـادا  ومـا  ،حصانني
 منـهما،  بـدالً  العربـة  جتـر  وراحـت  احلـصانني  تفحلَّـ  اجلارف،
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ــلوا حتـــى ــانو دار إىل وصـ ــساء وكانـــت ،هنـ ــردنت النـ    علـــى زغـ
 مئــات  وكانــت  الــدار،  إىل الــسجن  مــن  ةاملمتــد  الطريــق  طــول
 البيـوت  أسـطحة  علـى  منتـشرات  منـهن،  فـشرعن  مــاء ميطـرن 
  .الورد وعطر الزهر

 حلـل  الـشهباء  فيهـا  لبـست  مـشهودة  أيـام  الـرباءة  يوم وتبعت
 ومـن  إليهـا  وهرعـت  ات،واملـسر  باألفراح خالهلا ونعمت الزينة
 املهنـــئني  مجـــوع  ريةســـو    والـــضواحي  األقـــضية  مـــن  كـــثري 

ــزعيم دار إىل وســاروا  الــوطنيني،  ومجــاهري  هنــانو  إبــراهيم  ال
  .متوالية أيام ثالثة ةمد طعماً للنوم يذق مل الذي

  :الثورة استمرار - سابعاً
ــراهيم وضــع  رغــم ــه   الرقابــة  حتــت هنــانو  إب  بعــد  منزل
  يوسـف  الـشيخ  بقيـادة  رفاقـه  مـن  عـدداً  أن إال سراحه، إطالق

ــسعدو ــاج، ومــــصطفى ن،الــ ــل احلــ ــساطي، وعقيــ  وجنيــــب الــ
ــن قـــادمني ســـورية إىل احلـــدود فاجتـــازوا عـــادوا البيطـــار،  مـ
  . الفرنسي املستعمر ضد جهادهم ليستأنفوا تركيا

 مهامجتهم سورية إىل دخوهلم بعد به قاموا عمل أول وكان
 يـوم  الدركيـة  قريـة    ودركوش أنطاكية بني الربيد نقل لقافلة
ــود علــــى قــــضوا يــــثح م،١٩٢٢ آب ٢٦ ــسيني اجلنــ    الفرنــ
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ــذي والــــضابط القافلــــة   م،١٩٢٣ عــــام و  ،يقــــودهم كــــان الــ
ــع البيطــار ااهــد استــشهد ــد رفاقــه م  ســرية طوقتــه أن بع
 رفاقـه  مع استشهد حتى يقاتل فظل ،إدلب نواحي   فرنسية

ــشرين، ــر و  العــ ــام أواخــ ــام م،١٩٢٤ عــ ــد قــ  عقيــــل  ااهــ
ــسفرية   احلكومـــة  دار مبهامجــــة الـــساطي   بعــــض وقتـــل  الــ
ــسيني اجلنــود  ســنة ةومحــا اجلنــوب ثــورات نــشبت وملــا. الفرن
 مــن منطقتــه   الثــوار برفاقــه هنــانو الــزعيم اتــصل م،١٩٢٥
 الـسرية  لكـن . الثـورات  تلـك  لدعم جماهدين سرية إعداد أجل
ــا مت ــر   تطويقهـ ــاريم كفـ ــن ختـ ــل مـ ــسيني، قبـ ــت الفرنـ  وفكـ

   ااهـدين  أعمـال  دامـت  وقد. شرسة معركة بعد احلصار
.  م١٩٢٥ األول كـانون  ٢٠ مـن  الفـرتة  تلـك    الـشمالية  املنطقة
ــى    جميــدة  بأعمــال  خالهلــا  قــاموا  م،١٩٢٦ نيــسان  ١٥ حت
 ،الوسـطاني  القـصري  جـاموس،  خـري  ،الفنـدق  منها عدة، مواقع

ــستقول ــلّ، مــارين  عــز  حربنــوس،  ،ب  وكــانوا  وغريهــا،  ارعمــ  ت
نزِلون منـهم  الكـثري  استـشهد  فيمـا  ر،اخلسائ أفدح بالعدو ي   
  . وشعبه وطنه سبيل

ــارك أهــم ومــن ــيت املع ــرتة تلــك   جــرت ال ــل "معركــة الف  ت
 الــشمالية، املنطقــة   الثـورة  معــارك آخــر كانـت  والــيت" عمـار 
ــل   وجــرت ــسان شــهر أوائ ــة فاجــأت حيــث م،١٩٢٥ ني  كتيب
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ــسية ــة فرنــ ــائرات مدعومــ ــة بالطــ ــن جمموعــ ــدين مــ  ااهــ
ــوق وأحكمــــت ــوهلم، الطــ ــن حــ ــدين ولكــ ــوا ااهــ ــن متكنــ    مــ
ــهيداً ١٣ خــسروا  أن بعـــد اإلفــالت   عقيـــل الـــشهيد منــهم . شـ
 إحـدى  خـسروا  فقـد  الفرنسيون أما الثورة، قادة أحد الساطي
  . ضابط بينهم قتيال ٢٧و طائراهتم
 فيمـا  ت،دنفـ  قـد  ااهـدين  ذخـرية  كانت املعركة هذه بعد
ــسلطات دتهــد ــسليم الرتكيــة  ال ــت الــيت  معــائالهت بت  قــد  كان

ــسيني إىل  تركيــــا إىل جلــــأت ــاهتم يوقفــــوا مل إن الفرنــ  عمليــ
 واضــعني تركيـا  إىل العـودة  مـن  مناصــاً جيـدوا  فلـم  العـسكرية، 
ــذلك ــة ب ــوا لثــورة  هناي ــام فيهــا  وقف  ملــدة  االحــتالل جيــوش  أم
 ةعـشر  وسـبع  ئةم) ١١٧ (خالهلا خاضوا سنوات، سبع ناهزت
 ثــورة  نتــائج أهــم نــتوكا الــشهداء، مئــات فيهــا ســقط معركــة
 كبقايـا  الثـورة  بـشرعية  االعـرتاف  على الفرنسيني جبارإ هنانو

ــة ــصل، حلكومـ ــا فيـ ــاهم مـ ــة إىل دعـ ــزعيم مفاوضـ  هنـــانو  الـ
ــسيون تكبـــد أن بعـــد ذلــك  وجـــاء للنـــد، النـــد مفاوضــة   الفرنـ
 األهـم  النتيجـة  أمـا  والـسالح،  واملال الرجال   فادحة خسائر
ــج إعـــادة فكانـــت للثـــورة ــد دمـــشق بدولـــة لـــبح دولـــة دمـ  بعـ

ــصلهما ــدها. فـ ــبيل ال أن الفرنـــسيون  أدرك عنـ  فـــصل  إىل سـ
  .املنطقتني هاتني  سكان بني الوطين التالحم وحدة
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  : السياسي هنانو نضال - ثامناً

ــارك   ــه مـــع  هنـــانو  شـ  الكتلـــة  بتـــشكيل  املناضـــلني  إخوانـ
ــيت الوطنيــة ــضال قــادت ال ــسياسي الن ــسوري للــشعب ال ــع ال  م
 الـرمحن  وعبـد  األتاسـي،  هاشـم  أمثـال  مـن . الزعمـاء  من عددٍ

 وجنيـب  اجلـابري،  وفـاخر  ،اجلزائـري  سـعيد  واألمري  الكيايل،
  .وغريهم اليا  ا وعبد الربازي،
 جـدوى  بعـدم  فرنـسا  أقنعـت  أهنا الثورة نتائج أبرز من وكان
ــة ــد سياسـ ــار احلديـ ــم   والنـ ــبالد، حكـ ــذا الـ ــا وهـ ــا مـ  دفعهـ

 قبـــل  مـــن  م،١٩٢٦ عـــام  منـــذ  الثـــورة  زعمـــاء  مـــع  للتفـــاوض 
ــها ــسامي مفوضـ ــذي ،)دوجوفنيـــل (الـ ــع اتفاقـــه يكلّـــل مل الـ  مـ
ــسو هنــري (فخلفــه بالنجــاح، الــسوريني ــذي) بون    اســتمر ال
ــصبه ــن ســنني،  ســبع من ــات إجــراء  عــن وأعل  أجــل  مــن انتخاب
 األحكــام بإلغــاء وقــام للــبالد، دســتوراً تــضع تأسيــسية مجعيـة 
 مؤقتــة حكومــة وعــين احملكــومني، عــن عفــو وإصــدار العرفيــة

ــسيين الـــــدين تـــــاج الـــــشيخ برئاســــة   علـــــى لإلشـــــراف احلـــ
  .االنتخابات
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  : الدستورية واللجنة هنانو

ــوطين قَبِـــلَ ــرتاك الـ ــيت االنتخابـــات تلـــك   االشـ ــادت الـ  قـ
 الفـوز  مـن   مرشـحوها  متكـن  حيث ،)•(الوطنية الكتلة معركتها

ــران   ــد، بأغلــــب م،١٩٢٨ حزيــ ــة وافتتحــــت املقاعــ  اجلمعيــ
ــت األتاســي، هاشــم برئاســة جلــساهتا أوىل التأسيـسية  وانتَخَب 

 تأمتَّـ  حيث هنانو إبراهيم برئاسة للبالد دستور إلعداد جلنة
 سـورية  أن علـى   جمملـه    يـنص  للبالد دستور بإعداد عملها
 وتتكــون برملـاني،  مجهـوري  ونظامهـا  تتجـزأ،  ال طبيعيـة  وحـدة 
 التنفيذيـة  والسلطة واحد، جملسٍ من فيها التشريعية السلطة

ــد   ــة رئــيس  ي ــس يــساعده  اجلمهوري  والــوزارة  الــوزراء،  جمل
ــسؤولة ــة الربملــــان، أمــــام مــ ــسؤولة واحلكومــ ــل عــــن مــ  التمثيــ

 املنـــدوب ولكـــن للــبالد،  نظـــامي جــيش  وتأســـيس اخلــارجي، 
ــسامي ــرتض الـ ــتور علـــى اعـ ــواد ســـت بإلغـــاء وطالـــب الدسـ  مـ
 رئــيس وســلطات اجلــيش وبتنظــيم الــسورية بالوحــدة متعلقــة
   قــراره أصــدر طلبــه اجلمعيــة رفــضت وعنــدما مهوريـة، اجل

                                                   

ــة )•( ــ الكتلـ ـ ــي: ةالوطني ــ وهـ ـ ــي عجتم ــن سياسـ ــات مـ  الوطنيـــة  الفئـ
 .والربجوازية
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 اجتماعاهتـا  أوقـف  ثـم  أشـهر  ثالثـة  اجلمعيـة  بتعطيل آب شهر
ــسمى غـــري ألجـــل ــا مـ ــاهرات خـــروج إىل أدى ممـ  تطالـــب مظـ
  .الدستور بنود بتنفيذ

  :الوطنية للكتلة زعيماً هنانو

قِـــد م،١٩٣٢ عــام  و  ع ــؤمتر ِخـــب الوطنيـــة الكتلــة   مـ  وانتُ
ــانو ــاًزعي هنــ ــة مــ ــة، للكتلــ ــاهم الوطنيــ ــام وســ    م،١٩٣٣ عــ

ــها بــسبب  العظــم،  حقـــي حكومــة  اســتقالة   علـــى املوافقــة  نيتـ
ــسية املعاهــدة ــان الــيت  الفرن  آمــال  حبــق جمحفــة  أهنــا يــرى  ك
  .واحلرية االستقالل   السوريني
 حملاولــة هنــانو إبــراهيم ضتعـر  م،١٩٣٣ عــام مــن أيلـول   
 النـار  بـإطالق  كوسـى ال نيـازي  يدعى شخص قام فقد ،اغتيال
ــانو علــــى ــاء هنــ ــه   وجــــوده أثنــ ــر قريتــ ــاريم، كفــ  أن إال ختــ

   النـار  مطلقِ على القبض إلقاء ومت ،قدمه أصاب الرصاص
 املفــوض أن إال ســنوات، عــشر بالـسجن  عليــه وحكــم ،أنطاكيـة 
 دفـع  اممـ  الكوسـى؛  حبق خاصاً عفواً أصدر الفرنسي السامي
  . االغتيال مبحاولة لفرنسينيا عالقةمن  دالتأكّ إىل اجلميع
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  :هنانو الزعيم حياة هناية - تاسعاً

 الـزعيم  جـسد  الطويل والنضال اهدة احلياة أوهنت لقد
 وعلـى  مزمنـاً،  مرضـه  وأصـبح  بالـسلّ  فأصيب هنانو، إبراهيم
   عـامال  األخـرية  حياتـه  سـنوات  هنـانو  تـابع  ذلـك  مـن  الرغم

ــةا أجـــــل مـــــن والعربيـــــة الوطنيـــــة احلركـــــة صـــــفوف  حلريـــ
  . واالستقالل
 بـني  الواقعة عاتكة سيت قريته هنانو إبراهيم الزعيم قصد
  هنـاك،  الزراعيـة  أعمالـه  بعـض  علـى  لإلشـراف  وسـلقني  حارم
 م،١٩٣٥ الثـاني  تـشرين  ٢١   الواقـع  اخلميس يوم صباح و 
 العمـال  علـى  ليـشرف  الزيتـون  كـرم  إىل قـصد  ثـم  قهوته تناول

، ويرتيــض ــيال  إىل فعــاد واألمل الــربد مــن يءبــش أحــس لكنــه قل
ــل عليـــه اشـــتد أن األمل لبـــث ومـــا غرفتـــه ــ ابنـــه فأرسـ  اًطارقـ
ــب، إىل تنقلــه  ســيارة لــه  ليحــضر ــأخ وحــني  حل    طــارق  رت

 شــعر وحــني نبــضه، يعــد وصـار  ســاعة الــزعيم أمــسك العـودة 
 يـده،  مـن  الـساعة  ألقـى  ئـة امل جتـاوز  قد قلبه نبضات عدد بأن
 وكـان  أيـديهم،  بـني  الـوطن  بـأن  خـوتي إل قولـوا  :حولـه  ملن وقال
 سـعد  وجهـاده  دربـه  رفيـق  العربية األمة سائر إىل نعاه من أول
اجلابري ا.  
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 وفـاة  نبـأ  حاملـة  الكنـائس  أجراس تودقَّ نون،املؤذِّ نأذَّ وقد
 مهيــب، موكــب   األمــة فقيــد وشــيع الكــبري، الــوطين الــزعيم
ي ــلّ ــه وص ــب   األمــوي اجلــامع   علي  وقــد  فيهــا، ودفــن حل
 وجـالء  سـورية  اسـتقالل  بعـد  إال ضـريح  له يقام ال بأن أوصى

  . أرضها عن الفرنسي املستعمر
 الـسورية،  احملافظات خمتلف من وفود التشييع   وشارك
 أيـام،  ثالثـة  ملـدة  احلـداد  أُعلِن املناسبة وهبذه العربية، والبلدان
  .وفاته يوم   بالسواد لةجملَّ الصحف وصدرت

 سياسـة  اخلطبـاء  ومهامجة هنانو،  أربعني ذكرى ومبناسبة
 بـاالحتالل،  دتنـد  وطنيـة  تظـاهرة  إىل املناسـبة  لـت حتو فرنسا
ــب، مدينــة   الــصدامات وجــرت ــشرطة قــوات فقامــت حل  ال
ــة حــزب مبهامجــة ــة، الكتل ــه، وأغلقــت الوطني ــت مكاتب  واعتقل
ــاء، مـــن عـــدداً ونفـــت ــريعاً الـــشعيب الفعـــل رد وأتـــى الزعمـ  سـ
 ومشــل ،دمــشق  إىل حلــب مــن بــدءاً العــام، اإلضــراب بــإعالن
ــع ــسورية واألريــــاف املــــدن مجيــ ــسامي ضاملفــــو قابــــل. الــ  الــ

 القـرار  هـذا  ومـع  االعتقـاالت،  مـن  جديدة بسلسلة اإلضرابات
   الفرنــسية الـسلطة  تـدابري  وأخفقــت اإلضـراب  اسـتمر  فقـد 
 أسـابيع  سـتة  وحـوايل  دمـشق،    يوماً ستني دام بعد أن  ئهإهنا
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ــم   ــدن معظــ ــسورية، املــ ــطر الــ ــل واضــ ــدوب (دومارتيــ  املنــ
ــسامي ــشيخ عــزل إىل) ال ــاً وأصــدر. تــاج ال  شــباط ٢٥   بيان
 وإصـدار  املعـتقلني،  سـراح  إلطالق استعداده فيه أعلن م،١٩٣٦
ــو ــام عفـ ــل إذا عـ ــون قبـ ــاء املواطنـ ــراب إهنـ ــدخول اإلضـ    والـ

ــى معاهــدة لعقــد مفاوضــات ــرتاف أســاس عل  باســتقالل االع
ــاء. ووحــدهتا ســورية ــى وبن ــك عل ــهى ذل  آذار ٨ (اإلضــراب انت
ــال وتقـــرر ،)١٩٣٦ ــاريس إىل وفـــد إرسـ ــة ليفـــاوض بـ  احلكومـ

 األتاسـي،  هاشـم  برئاسـة  الوفـد  وكـان  معاهدة لعقد الفرنسية
ــة مــن أعــضائه وأغلــب  معاهــدة مــشروع ويعــد. الوطنيــة الكتل
ــسورية العالقــات   حتــول نقطــة م،١٩٣٦ عــام  الفرنــسية،  ال
 الدولــة قبــل مــن التــام باالســتقالل الــبالد حبــق اعــرتاف وأول

  .املنتدبة
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  ةــخامت
  

 والعامـة  اخلاصـة  هنـانو  إبـراهيم  الـزعيم  حياة شهدت لقد
 دفــع   البــالغ وأثرهـا  الفاعــل دورهــا هلـا  كــان هامــة حمطـات 
 الوطنيـة  احلركـة  وتعـاظم  سـورية،    املـسلحة  الثوريـة  احلركـة 
ــسب مشاهلـــا   لـــيس .فيهـــا وتالمحهـــا الـــشعبية    بـــل فحـ
 الوطنيـة  احلركـة  رجـال  من حبق هنانو كان لقد. كافة أحنائها

ــيت والعربيــة  ــالد   الــسياسي  التطـــور أجــل  مـــن هنــضت  الـ  بـ
 احلـق  أساسـها  قاعـدة  علـى  األوىل، العامليـة  احلـرب  بعد الشام
 الكامـل،  واالسـتقالل  الكرميـة  احلرة واحلياة املصري، تقرير  

  . التامة والسيادة
 الكـثري  مـع  متـشاهبة  كانـت  هنـانو  الـزعيم  حيـاة  فإن وبذلك

   وااهـدين  والثـائرين  والزعمـاء  القـادة  مـن  معاصـريه  من
 الدينيـة  والرتبيـة  الواعيـة،  االجتماعيـة  والبيئـة  األصـيل،  املنبت

 أبنــــاء مـــع  والتفاعـــل  ،ةوالقوميـــ  الوطنيـــة  واملـــشاعر  واألخالقيـــة، 
  . والكلمة الصف ووحدة الشعيب التالحم على واحلرص اتمع،
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ــذي األمــر ــصاعد الثــورات  اشــتعال   يــسهم  مل ال  املــد  وت
ــسلح التحـــدي   واجلهـــادي الثـــوري ــستعمر املـ ــسي للمـ  الفرنـ
 تنظــيم ليــشمل بــل فحــسب، عليــه واالنتــصار ودحــره الغاشــم
ــاة ــة احليـ ــايل اليوميـ ــالل ،لألهـ ــن وإحـ ــان األمـ ــهم،  واألمـ  بينـ
  .والثوار للثورة والرافد الداعم االجتماعي احمليط وتوفري
مِلَـــت لقـــد ومؤهالتـــه هنـــانو، للـــزعيم الفطريـــة املوهبـــة ع 
 وحتـصيله  االجتمـاعي  وحميطـه  ومدرسته أسرته من املكتسبة
ــي، ــه جانـــب  إىل العلمـ ــه وجتاربـــه  خربتـ    احلـــضارية  ورؤيتـ
ــى احليــاة   جــاد وبــشكل يهــتم ألن املالئمــة الظــروف هتيئــة عل
 بـه،  احملـيطني  مواطنيـه  أنظـار  حمـطَّ  جعله مما العام، بالشأن
 الوطنيـة  احلركـة    الـشابة  الـسياسية  النخبة اهتمام وموضع
  .الشام بالد   الناهضة
 الــشيخ ثــورة ماســي وال الــسورية، الثــورات مــع لتعاونــه كــان
 قــوات علــى احلــصار تــشديد   الكــبري األثــر )•(العلــي صــاحل
ــدو ــيس. وانــدحارها  الفرنــسي  الع  الــشمال  ثــورة  ميــدان    ل
  .البالد أحناء   املشتعلة الثورات ميادين   بل فقط،

                                                   
 .السوري الساحل   الثورة دئقا: العلي صاحل الشيخ) •(
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ــر ــارز دور لـــه  كـــان  الـــذي  األمـ  املـــستعمر  أجـــل  دنـــو    بـ
 وحتقيـق  احلبيـب،  الـوطن  أرض عـن  جالئه وتعجيل الفرنسي،
 عـام  نيـسان  مـن  عـشر  السابع   التام اجلالء وكان. استقالله
  .م١٩٤٦
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  وفاته بعد هنانو   قيل ما
  

ــسا لقــد ــاء الــشعراء بقت ــبري، الفقيــد تــأبني إىل واخلطب  الك
 الـزعيم  تـأبني  حفـل  ففـي  وبطوالتـه،  وعطائه حبياته واإلشادة
 أبــو عمـر  الكـبري  العـرب  شــاعر  المـس  هنـانو  إبـراهيم  الراحـل 
   :قائال الناس ضمائر ) •(ريشة

ــانو ــاعقةٍ أي ،هنـــــ ــضت صـــــ   أقـــــ
ــ علــى    صـــن حٍر   ؟مـــشيدِ العليـــا مـ

ــانو   ــيف أي ،هنــــــ ــهأغم ســــــ   دتْــــــ
  ــدارِ يــــد ــاخل غمــــدِ   األقــ   ؟ودِلــ

  ــوتِ صــريع ــت هــل ،امل   ســهماً أبقي
ـــ  ومل     ديدِالـــــــس بــــــالعزمِ  هتقذفْـــ

                                                     
ــو عمــر )•( ــشة أب ــشهور ســوري شــاعر: ري ــد م ــة   ول ــبج مدين  / من

 ).١٩٩٠ حزيران ١٥ – ١٩١٠ نيسان ١٠ (ةسوري
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ــك ــد األجيــــالِ بطولــــةُ وفيــ   ويتــ
ــن ةًمناضـــــل      التليــــــدِ اـــــدِ  عــــ

ــ تهنـــضْ    ـ فكنـعاصــــفةً ت متــــشت  
ـــ  هـــــا جنباتِ و      الرعــــــودِ فـصقَــ

  فكـــم أرقـــصت مــعيدٍ   كَهـــر   صـ
   ــ وكــم أرديـت  خــصمصـــعيدِ   ك  

           

 قــال قــصيدة   )•(اجلبــل بــدوي الكــبري الــشاعر رثــاه كمــا
  :فيها

ــه ىصــلَّ ــى اإلل ــربٍ عل ــهِ يطــوف ق   ب
  وادصقَ نوم واجح نم ةَمكَّ كبيتِ  
ــ ــو ىأغفَ ــد طــارقٍ  أب ــس بع   بــهِ  هادِال
ــ   ــلِ ىوالبلــو اهلــم فوخلَّ من اوســهد  

                                                     
 شـاعر ). ١٩٨١-١٩٠٥ (األمحـد  سـليمان  حممد هو: اجلبل بدوي - •

ــالم مــن ســوري ــشعر أع ــد. ةســوري   عاصــرامل ال ــة   ول  حمافظ
 .الالذقية
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  هِلِمشائِ   تضج قمِالس نمِ ضاوٍ
ــف ــواج احلـــق  عواصـ ـــ  واألمـ والزبد  

ــري إذا   ثـــ ـــنـــــض أُ اـ ــه ــ عنـــ ـــ ُهمواجع  
ــ كمــــا   ــ ــ تتفلَّ ــ ــراكِ نمِ ــد هِأشــ   األســ

ــروع   ــه   يـــ ــارقٌ مقلتيـــ ــب بـــ   عجـــ
  منفـــــرد الــــسحرِ  عبقــــري  وعــــاملٌ   

    
 مــن وطنــه أجــل مــن مــهقد ومــا هنــانو إبــراهيم تــرك لقــد
ــاً منوذجـــاً ياتوتـــضح بطـــوالت ــذى رائعـ حتـ ــد...! ي ــ لقـ  هأحبـ
 األغنيـة  تلـك  دونيـرد  أطفـاهلم  مـع  زالـوا  وما به وتغنوا الناس،
د  اليت الشعبية رتـ و تـضحياته  جتـس    كـان  مـا  مثـل ... هبـا  ذكّ
 :مطلعها يقول اليت اجلميلة الشعبية األغنية

ــارة ــارت طيـ ــل، طـ ــا بالليـ ــسكر فيهـ ــا عـ ــل، فيهـ ــا خيـ  فيهـ
 .حصانو ضهر عا راكب هنانو، إبراهيم
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  ادرــاملص

 
 دراســة: (ســورية   العربــي الــشعب كفــاح. اهلنــدي إحــسان -

ــسكرية تارخييــــة  الــــشؤون إدارة منــــشورات دمــــشق، - )عــ
  .١٩٦٢ املعنوي، والتوجيه العامة

 جــامع مفـصل  تـاريخ : الكـربى  العربيــة الثـورة . الـسعيد  أمـني  -
ــع   العربيــة  للقــضية  ــج – قــرن  ربـ  مكتبـــة القــاهرة،  -١مـ
  . ١٩٦٧ مدبويل،

 مــــصر   احملامـــاة    ذكريـــاتي  مـــن . الـــصقال  ا فـــتح  -
  . ١٩٥٨. الضاد مطبعة حلب، -وسورية

 عـام  حتـى  مـذكرات : الـشجاعة  جيـل . حـسن  قـصاب  جنـاة  -
  .١٩٩٤ األديب، ألفباء مطابع دمشق، -٢ج -١٩٤٥

  .الكرتونية املواقع بعض -
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  ٨ .....الوضع السياسي في سورية قبيل الثورة:  ثانياً-
 ١٣ ..............................محاكمة هنانو:  ثالثاً-
  ٢٥ .............................معارك هنانو:  رابعاً-
 ٢٨ .................هنانو ومفاوضات الثورة:  خامساً-
 ٣٣ ............................محاكمة هنانو:  سادساً-
 ٥٠ ...........................استمرار الثورة:  سابعاً-
 ٥٣ ......................نضال هنانو السياسي:  ثامناً-
 ٥٦ ...................ة حياة الزعيم هنانونهاي:  تاسعاً-
 ٥٩ ........................................... خاتمة-
 ٦٣ ................................. ما قيل في هنانو-
 ٦٦ ........................................ المصادر-
  



 

-٦٨- 

  

  م٢٠١٣/ الطبعة األوىل 
   نسخة٢٠٠٠ عدد الطبع




